
Puolustusvoimat kannustaa tupakkatuotteiden käytön lopettamiseen 
Puolustusvoimat on 3. helmikuuta 2016 antanut suosituksen tupakoimattomuuden edistämiseksi. 

Puolustusvoimien alaiset yksiköt laativat omat paikalliset ohjeistuksensa suosituksen pohjalta. 

Puolustusvoimissa työskentelee 12 000 henkilöä ja 20 000 varusmiestä suorittaa varusmiespalveluksensa 

vuosittain.  

Suosituksen valmistelu on tapahtunut yhteistyössä keuhkoterveysjärjestö Filhan koordinoiman 

Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa -hankkeen kanssa, johon Puolustusvoimien lisäksi 

osallistuu Syöpäjärjestöt. Hanketta rahoittaa RAY. 

Ei täyskieltoa, vaan yhtenevät pelisäännöt 

─ Suositus ei tarkoita täyskieltoa tupakka- ja nikotiinituotteiden käytölle. Sen sijaan suositus takaa sen, että 

kaikissa Puolustusvoimien hallintoyksiköissä on jatkossa selkeät ja yhtenevät pelisäännöt, toteaa 

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa. 

Tupakointia ja nuuskausta seurataan 

Puolustusvoimissa vuonna 2014 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 38 % varusmiehistä ja 22 % 

henkilökunnasta tupakoi vähintään satunnaisesti. Nuuskaa käyttää vähintään satunnaisesti 32 % 

varusmiehistä ja 13 % henkilökunnasta. Osa varusmiehistä ja henkilökunnasta uskoo nuuskan olevan 

vaaraton vaihtoehto tupakoinnille. Monet nuuskaajat eivät myöskään tiedosta sitä, että nuuska voi 

nopeasti aiheuttaa vaikean riippuvuuden. Kyselytutkimuksia on jatkettu vuosina 2015 ja 2016. 

Varusmiehiä ja henkilökuntaa tuetaan tupakasta vieroittumisessa 

Varusmiespalveluksen suoritusympäristöllä ja henkilökunnan esimerkillä on huomattava vaikutus 

varusmiesten tupakkatuotteiden käyttöön, käyttöä koskeviin asenteisiin ja lopettamismotivaatioon. 

Varusmiehiä innostetaan osallistumaan Intti ilman tupakka ja nuuskaa -kilpailuun. Tutkimusten mukaan 

henkilökunta puolestaan pitää työyhteisön tukea ja työnantajan tukikäytäntöjä tärkeimpinä 

onnistumistekijöinä tupakoinnin lopettamisessa. ”Puolustusvoimien terveydenhuoltoa ohjeistetaan ja 

koulutetaan antamaan tukea lopettamista pohtiville”, toteaa Puolustusvoimien ylilääkäri, 

lääkintäprikaatikenraali Simo Siitonen. 

Puolustusvoimat tiennäyttäjänä 

Puolustusvoimat on nykyaikainen organisaatio, jossa pyritään monin tavoin edistämään terveyttä ja 

terveellistä toimintakulttuuria. Esimerkiksi fyysisen toimintakyvyn edistämisessä Puolustusvoimat on 

lanseerannut käsitteen Suomen suurin kuntokoulu. Tupakkatuotteiden käytön ehkäiseminen ja 

lopettamisen tukeminen toimivat luonnollisena jatkumona tälle toiminnalle. Näin Puolustusvoimat haluaa 

olla esimerkillinen valtionhallinnon toimija myös tupakoimattomuustyössä. 

Toimituksille tiedoksi 

Asiaan liittyviin kysymyksiin vasta puolustusvoimista päällikkölääkäri Maria Danielsson, puh. 0299 800 

(vaihde); tai Filha ry, projektivastaava Anelma Lammi puh. 040-7653210. 



 

Försvarsmakten sporrar till att sluta använda tobaksprodukter 
Försvarsmakten har den 3 februari 2016 utgett en rekommendation för att främja rökfrihet. 

Försvarsmaktens enheter skapar sina egna lokala direktiv på basis av rekommendationen. Vid 

försvarsmakten arbetar omkring 12 000 personer och omkring 20 000 beväringar genomgår sin 

militärtjänst årligen. 

Arbetet med rekommendationen har skett i samarbete med det av lungorganisationen Filha koordinerade 

projektet Främjandet av rökfrihet inom Försvarsmakten. Vid sidan av Försvarsmakten medverkar också 

Cancerorganisationerna. Projektet finansieras av Spelautomatföreningen RAY. 

Inget totalförbud, men gemensamma spelregler 

─ Rekommendationen innebär inget totalförbud mot bruk av tobaks- och nikotinprodukter. Däremot 

garanterar rekommendationen att alla Försvarsmaktens förvaltningsenheter framledes har klara och 

samstämmiga spelregler, konstaterar Försvarsmaktens personalchef, generallöjtnant Sakari Honkamaa. 

Rökning och snusning uppföljs 

Enligt en enkät som genomfördes vid Försvarsmaktens år 2014 rökte 38 % av beväringarna och 22 % av 

personalen åtminstone sporadiskt. Minst 32 % av beväringarna och 13 % av personalen använde snus 

åtminstone då och då. En del av beväringarna och personalen uppfattar snus som ett ofarligt alternativ till 

rökning. Många snusare är inte heller medvetna om att snus snabbt kan ge upphov till ett starkt beroende. 

Enkäterna har fortsatt åren 2015 och 2016. 

Beväringar och personal stöds i tobaksavvänjningen 

Tjänstgöringsatmosfären vid militärtjänstgöringen jämte personalens exempel, har en avsevärd betydelse 

för beväringarnas tobaksanvändning, attityder gällande användningen och motivationen att sluta. 

Beväringarna sporras till att medverka i tävlingen Intti ilman tupakka ja nuuskaa (Milin utan tobak och 

snus). Undersökningar visar att personalen för sin del upplever arbetsgemenskapens stöd och 

arbetsgivarens stödpraxis som viktigare framgångsfaktorer för att upphöra med tobak. ”Försvarsmaktens 

hälsovård får direktiv och skolning för att kunna stödja dem som funderar på att sluta”, konstaterar 

Försvarsmaktens överläkare, medicinalbrigadgeneral Simo Siitonen. 

Försvarsmakten vägvisare 

Försvarsmakten är en modern organisation, som på många sätt strävar efter att främja hälsa och en nyttig 

verksamhetskultur. För främjandet av den fysiska verksamhetsförmågan har försvarsmakten exempelvis 

lanserat begreppet Suomen suurin kuntokoulu (Finlands största motionsskola). Att motverka bruket av 

tobaksprodukter samt att stödja dem som vill sluta, är en naturlig fortsättning för den här verksamheten. 

Sålunda vill Försvarsmakten vara en exemplarisk statlig aktör också när det gäller arbetet för att främja 

rökfrihet. 

Toimituksille tiedoksi 

Förfrågningar i anslutning till ärendet bsvaras vid försvarsmakten av chefläkare Maria Danielsson, tfn 0299 

800 (växel); eller Filha ry, projektansvarig Anelma Lammi tfn 040-7653210. 


